
คู่มือ : การบริหารจัดการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัษฎา หน้า 1 

 

 

ค าน า 

 คู่มือการบริหารจัดการเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดพร้อม

ตัวอย่างเพื่อการบรหิารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่ วนตนอยู่และได้ใช้

อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินดว้ย 

 คู่มือเลม่น้ี จะน าเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนวทางน าไปปรับใช้ในการ

บรหิารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือลดปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบให้หมดไปในที่สุด 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

โรงพยาบาล   รัษฎาทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการบรหิารและเพ่ือให้การปฏิบัตงิาน มีประสทิธิภาพสูงสุดต่อไป 
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การบริหารจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

หรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวก

พ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะไปสู่การทุจรติ 

 ส านักงาน ก.พ.ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

หรือ(Conflict of interests) หมายถึงสถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงาน บริษัท และผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการ

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 

กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง

เจตนาหรือไม่เจตนจาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็น

ความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่

เที่ยงธรรม เน่ืองจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ 

ก่อให้เกิดการกระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 

แตท่ าหน้าที่กลับตัดสนิใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

 ความขัดแย้ง(Conflict) หมายถึง สถานการณ์ที่ขัดกัน ไมล่งรอย เป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคล

ไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเร่ือง

ความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ 

 ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private Interest) หมายถึง ผลตอบแทนที่บุคคลไดรั้บ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ

สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี

พฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความตอ้งการทั้งหลาย 

 ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) หมายถึง สิ่งใดก็ตาม ที่ให้

ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึง หลักประโยชน์ต่อมวล

สมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ซับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการ

ปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ แต่กลับมีพฤติกรรมที่เข้า

ข่ายมีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

ต่อสังคมไทย ได้แก่ 
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1. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท า

ให้บรษิัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 

2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสนิบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน

จากผู้มาเสยีภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซือ้แล้วรับของก านัลจากร้านค้า 

3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ หรือท าให้ส่งผลที่เป็น

คุณแก่ฝุายใดฝุายหน่ึงอยา่งเป็นธรรม 

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของ

ราชการท างานสว่นตัว 

5. ใช้ขอ้มูลลับของทางราชการ เช่น การท าข้อมูลลับของทางราชการ แต่ได้น าข้อมูลลับดังกล่าว

ไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน าไป

เปิดเผยให้ญาติหรอืพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหลา่น้ัน 

6. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษา หรือต้ังบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง

ท างานอยู่ 

7. การท างานหลังเกษียณ คือ การท างานกับผู้อื่นหลังออหลังออกจากที่ท างานเดมิ โดยใช้ความรู้

หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวก

พ้อง 

 

องค์กรสากล(Organiqation for Economic Cooperation and Development ได้ให้ค านยิาม 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of Interest) ว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ

ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน มี 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกิดขึน้ 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี 

แตง่จริง ๆ อาจไมม่ีก็ได ้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนีอ้ย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจ

น ามาซึ่งผลเสยีไมน้่อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึน้จริง ข้อนีแ้สดงว่าเจ้าหน้าที่

ไมเ่พียงแตจ่ะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่าน้ัน แตต้่องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วย

ว่าไมไ่ด้รับประโยชน์เชน่น้ันจริง 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้(Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจทับซ้อนกับ

ผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต 

หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing interests) มี ๒  
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ประเภท 

1. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ มากกว่าหน่ึง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงาน 

และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบท 

บาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มปีระสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ

ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี ้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่บางคนเท่าน้ัน ที่สามารถ

ท างานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน เพราะดูเหมือนไม่มีเ ร่ือง

ผลประโยชน์สว่นตนมาเกี่ยวข้อง 

2. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหน่ึงบทบาท และการท า

บทบาท 

หน้าที่ในหน่วยงานหน่ึงน้ัน ท าให้ไดข้้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่

ให้แก่อีกหนว่ยงานหน่ึงได ้ผลเสยี คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมชิอบหรือความล าเอียง/อด

ติต่อคนบางกลุ่ม ควรถอืว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ

แบบเดียวกัน น่ันคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็

สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

สว่นรวม(Conflict Of Interests) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่ง

หรืออ านาจหน้าที่ในการแสดงหาประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม

และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ค าอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกัน

ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมผีลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้

ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสเีทา 

 

รูปแบบ(Conflict Of Interests)  

การรับผลประโยชน์ (Accepting Benfits) ได้แก ่

1. การรับของขวัญหรือของก านันที่มีค่าอื่น ๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

2. การที่บรษิัทสนับสนุนการเดนิทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึง

ครอบครัว 

3. การที่หน่วยงานราชการรับเงินบรจิาคสร้างส านักงานจากบรษิัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง 

5. การที่บุคคลปฏิบัตหิน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอื้อประโยชน์ต่อ

ตนเอง และเป็นการเสยีประโยชน์ของทางการ 
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ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลอืญาติสนิทมิตรสหาย 

3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 

4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การเงิน 

5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

7. การท างานอีกแห่งหน่ึง ที่ขัดแยง้กับแห่งเดมิ 

8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 

9. การปิดบังความผิด 

 

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 

1. หาประโยชน์ให้ตนเอง 

2. รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 

3. ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 

4. ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน 

5. ใช้ขอ้มูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 

6. รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 

7. ท างานหลังจากออกจากต าแหน่งและเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัท 

8. การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 

9. ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น 

10. ช่วยให้ญาติมติรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 

11. ซือ้ขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 

รูปแบบของผู้ประโยชน์ทับซ้อน 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit) 

2. การท าธุรกจิกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 

3. การท างานหลังเกษียณ (Post-employment) 

4. การท างานพิเศษ(Ouiside employment or moonlighting) 

5. การใช้ขอ้มูลภายใน (Inside informating) 

6. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกต้ังเพื่อประโยชน์ในทางเมือง(Pork-barreling) 
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การรับประโยชน์ต่างๆ  

1. การรับของขวัญจากบริษัทตา่งๆ  

2. บรษิัทสนับสนุนเดนิทางค่าเดนิทางไปดูงานต่างประเทศ 

3. หน่วยงานราชการรับเงินบรจิาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 

4. ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซือ้จัดจ้าง 

5. การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก ากับดูแล 

6. การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าท างานในรัฐวิสาหกิจที่ตนก ากับดูแล

อยู่ 

 

ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 

1. การปลดหน้ีหรือการลดหนี้ให้เปลา่ 

2. การให้ยืมโดยไมค่ิดดอกเบีย้ 

3. การเข้าค้าประกันโดยไมค่ิดค่าธรรมเนียม 

4. การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 

5. การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 

6. การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดว่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่ คิดกับ

บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 

7. การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติ

ทาง 

การค้า 

8. การให้สว่นลดในสนิค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอื่น

โดยปกติทางการค้า 

9. การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 

10. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น  ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย

น้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
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ข้าราชการประจ า 

กจิกรรมที่มีความเสี่ยง 

1. การรับผลประโยชน์หรอืการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัตงิานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 

3. การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดมิ 

4. การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระสว่นตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันดว้ย 

5. การน าบุคคลของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

6. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

7. การใช้สิทธิในการเบิกจา่ยให้แก่ญาติแลว้น าไปใช้ที่คลนิิกส่วนตัว 

8. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสนิค้าที่จะจัดซือ้จัดจ้างให้บริษัทของตนหรือพวกพ้อง  

ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

2. การให้ข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ

การจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า

หรือพ้นก าหนดการย่ืนใบเสนอราคา เป็นต้น 
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แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ

ของขวัญ 

และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ

ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 

 การรับทรัพย์สินแบ่งเป็น 2 กรณี 

1. รับในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยหลักการรับไม่ไดทุ้กกรณี ไมว่่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติ 

หน้าที่ เว้นแตม่ีกฎหมายให้รับ 

2. รับในฐานะสว่นตัวไม่ไดห้้ามรับ แตต้่องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และต้องรายงานตาม 

เงื่อนไขที่ก าหนด 

เจตนารมณ์ 

เน่ืองจากความเช่ือถอืไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ว่า  

จะต้องตัดสนิใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

และการกระท าหน้าที่ถอืว่าเป็นการประพฤติมชิอบยอ่มท าลายความเช่ือถอืไว้วางใจของประชาชน กระทบ

ต่อความถูกต้องของธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถอืในการบริหารราชการทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

1.ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของบริกาหรือ 

อืน่ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดอืน รายได้ 

2.ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าราคาเป็นเงิน หรืออาจไมส่ามารถตีค่าตีราคาได้ 

3.ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ

ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เคร่ืองใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เคร่ืองใช้ส่วนตัว บัตร

ก านัล บัตรลดราคาสนิค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

4.ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไมไ่ด้(Tntangible gifts and benefits)หมายถึง สิ่งใด  
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ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซือ้ขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย

ความชอบสว่นตน การเข้าถงึประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาจะได้รับประโยชน์มากกว่า

คนอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะในการพจิารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญ และหรอืผลประโยชน์อ่ืนใด 

 เราจะจัดการอย่างไร 

 การจะรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี 3 ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญหรือผลประโยชน์ คือ 

1. เราควรรับหรือไม่ 

2. เราควรรายงานการรับหรือไม่ 

3. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรอืไม่ 

 

1.เราควรรับหรอืไม่ 

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไมค่วรรับ แตม่ีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือ

เป็น 

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กับตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน

สังคมอย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างย่ิงที่จะรับ 

1. ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่

สามารถ 

เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอร่ี หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการ

รับสนิบน 

การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินน้ัน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 

- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ

ตนหรือไม ่

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานใน

อนาคต 

ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น  

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/

อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเร่ืองนี ้มากกว่าบุคคลกลุม่อื่น 

2. การรับก่อให้เกิดการขัดแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไมห่าก 
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การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ผลประโยชน์ส่วน

ตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็น

การประพฤติโดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้

เกิดการประพฤติมชิอบ และการทุจรติคอร์รัปช่ัน ในแตล่ะส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญ

และผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควร

ก าหนดนโยบายด้านน้ีอย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บน

พ้ืนฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้

สว่นเสยีในการให้บรกิารและปกปูองผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังน้ัน องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไมค่วรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ  

ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความ

เช่ือถอืไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในสังคม ประการส าคัญ สมาชิก

ทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอยา่งเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความ

โปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มอีาชีพรับราชการ 

 

  

 

 

 

 

2. เราต้องรายงานหรอืไม่ 

 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

 1.ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ

ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือ

บุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านน้ีให้

เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเร่ืองนี้ได้อย่าง

เหมาะสม การรายงานขอรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

 2.บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการน้ันๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ

ความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ

องค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ 

ไมว่า่ของขวญัและหรือผลประโยชนน์ัน้จะมีคา่เพียงเลก็นอ้ยก็ไมค่วรรบั 
เพราะก่อใหเ้กิดความรูส้กึผกูพนัหรือพนัธะกบัผูใ้ห้ 
และอาจก่อใหเ้กิดความเส่ือมศรทัธาตอ่ประชาชน 
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ควรให้แนใ่จที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถู่กต้ังขอ้สงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่าน

มิให้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับ

ของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องดว้ยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์    น้ัน ๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้

องค์กร 

เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 

3,000 บาท ทั้งน้ี ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 

- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เ ช่น งานศิลปะ พระพุทธ รูป 

เครื่องประดับ 

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรอืเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญน้ัน ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไมว่่าจะมี

ค่าราคาเท่าใด 

-ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้อง

รายงาน 

และอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

-ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน

หน่วยงาน 

และลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควร

ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนน้ัน ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ

องค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารง

ต าแหน่งเดมิ ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรอืผลประโยชน์ที่เพ่ือน

ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ 

-ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน

กลุ่ม 

เดยีวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครัง้ เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน

ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ไดรั้บ 

-ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผูรั้บบริการ แม้จะตา่งคน ต่างกลุ่ม  
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เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน

ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างน้ัน 

 

-ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไดรั้บเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชนองค์กร 

เอกชน) ที่ไดอ้ย่างสม่ าเสมอ บ่อยครัง้ อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชน ว่ามีอิทธิพลบดิเบือน ก่อให้เกิด

อคตใินการให้บรกิารของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวัง

ว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมี ผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

 -เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี) ต้อง

ปฏิเสธไม ่

รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 

 

3.เราจะเก็บรักษาไว้เองหรอืไม่ 

 ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท  ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้อง

พิจารณาตัดสนิว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐน้ัน ๆ จะเก็บไว้เองได้หรอืไม ่หรือเป็นทรัพย์สินของส่วน

ราชการ และสว่นราชการพิจารณาตัดสนิว่าจะใช้ประโยชน์อยา่งไร 

 

 

4.การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 

 การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือประโยชน์น้ัน และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตัดเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการ

ฝุาฝืน นอกจากน้ัน หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ันๆ เข้าข่ายการรับสินบท ฉ้อฉล ทุจริต และ

สามารถพิสูจน์ไดว้่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐน้ัน ๆ หรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม

ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผูใ้ห้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่า ผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน

การรับโทษทางอาญาด้วย 

 

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณสุขรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถอืศรัทธาของประชาชน

ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญ คือ 
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 1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า

ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงน้ัน บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า

ของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ันๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานการกระท าดังกล่าว

นับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าขา่ยฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 

 2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึน้การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด 

ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ 

หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบ

หรือประโยชน์ตอบแทนที่ไดรั้บท าให้มีการปฏิบัติตามแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดในสถานการณ์เช่นน้ี 

ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรูผ้ิดพลาดและเข้าใจว่าการับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท าในระดับ

มาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากน้ัน หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร 

ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และ

ละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสนิบน 

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ตามรัฐธรรมนูญ 

1. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 

2. การก าหนดมาตรการปูองกันทุจรติในต าแหน่ง 

3. การเพ่ิมระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจ 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและปราบรามการทุจริต การก าหนด

มาตรการปูองกันการทุจรติในต าแหน่ง 

การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 

1. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. การแสดงบัญชีทรัพย์และหนีส้นิ 

3. การใช้หลักโปรง่ใสในการใช้อ านาจ 

 

แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 

เป็นที ่



คู่มือ : การบริหารจัดการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัษฎา หน้า 15 

 

ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่าน้ัน โดยถือว่าเป็น

การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของ ตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม 

และ 

ประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และสง่เสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนใจมีความ

ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย

ปรับปรงุ 

กลไกการท างานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์

อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้

ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

4. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ

ความเห็นใน 

การตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชา

พิจารณ์ การแสดงประชาติ หรืออื่น ๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสทิธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบ

ต่อ 

สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน การเคารพใน

ความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6. หลักความคุ่มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการสว่นรวม และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้

เกิด 

ประโยชน์ สูงสุดแกส่ว่นรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ด ารงชีวิต 

แบบเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีใน เวทีโลก 

และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
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"แนวทางปฏิบัติประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน 10 ประการ" 

 

1. ข้าราชการต้องยดึมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 

2. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. ข้าราชการต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท า

การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สว่นรวม 

5. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยา่งตรงไปตรงมา 

6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บรกิารแก่ประชาชน 

โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไมเ่ลอืกปฏิบัตโิดยไมเ่ป็นธรรม 

7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ

รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้

ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้อง ทันการณ์ และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจรงิ 

8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเครง่ครัด 

9. ข้าราชการต้องยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ

โดยรวม 
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ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 

 

ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจรติและรับผดิชอบ 

1.1 ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์

สว่นตน 

1.3 มีความรับผิดชอบตอ่ผลงานที่ไดก้ระท าไปแลว้ 

1.4 ปฏิบัตหิน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงานส าเร็จ

ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 

1.5 ปฏิบัตหิน้าที่โดยต้ังอยูใ่นความไมป่ระมาท 

1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสยีง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ 

 

ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 

 2.1 ปฏิบัตหิน้าที่โดยยึดถอืความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย 

 2.2 ปกปูองผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 

 2.3 มีความกลา้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการ   ด ารงชีวิตสว่นตน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 

 2.5 มีสัจจะไมส่ัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรอืความก้าวหน้าของตนเอง 

 

ข้อ 3 ปฏิบัตหิน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

3.1 ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความสุขภาพ มีน้ าใจ เอือ้อาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการด้วยความ

เสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือ

สิทธิทางการเมือง 

 3.2 ไมก่ระท าการอันใดเป็นการช่วยเหลอื อุปถัมภ์ หรือเลอืกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม 

 3.3 ให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนได้อยา่งครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจรงิ 

 

ข้อ 4 ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 4.1 ก าหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัตงิานของแตล่ะข้ันตอน 

4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ โดย

เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธกีารปฏิบัตงิาน ที่ได้ก าหนดไว้ตามกรอบ

ของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถงึข้อมูล 

4.3 ไมเ่ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น

หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัตงิานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

 

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ เพ่ือให้

บรรลุเปูาหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความช านาญใน

การปฏิบัตงิานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

5.3 ปรับปรุงวิธกีาร กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการ

บรกิารประชาชน 

 5.4 ประสานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ 

 5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการปฏิบัตริาชการ 

 

ข้อ 6 ด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

6.1 ยึดถอืและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมน าค าสอนทางศาสนาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม กับฐานะของตนและสังคม 

โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกัน

ในการด าเนนิชีวิต 

6.3 การด าเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาให้เช่ือมโยง

อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 

ข้อ 7 ปฏิบัตตินตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 7.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 7.2 ซื่อสัตย์ เสยีสละ อดทน 
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 7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

 7.4 ใฝหุาความรู้ หมั่นศึกษาเลา่เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

 7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

 7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

 7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 

 7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไมย่อมแพต่้ออ านาจฝุายต่ า 

 7.11 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7.12 ค านึงถึงประโยชน์ของสว่นรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 

 

ค่านยิมกระทรวงสาธารณสุข 

M =  Mastery  เป็นนายตัวเอง 

- หมั่นฝึกฝนตนเองให้ท าในสิ่งที่ดี มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติ ตาม

กฎระเบียบ บนพ้ืนฐานของการ มีส านึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 

O = Originality  เร่งสร้างส่ิงใหม่ 

- สร้างสรรค์นวัตธรรม/คิดค้นสิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ระบบสุขภาพ 

P = People centred ใส่ใจประชาชน 

- ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนโดยใช้

หลัก “เข้าใจ เข้าถงึ พ่ึงได้” 

H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

- มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น ยึดประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าสว่นตน 

 

 

พันธกจิ  “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม และย่ังยืน” 
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ขอบเขต  

หลักปฏิบัติของแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขนี้ ให้ใช้กับบุคลากรของ

กระทรวงสาธารณสุขทั้งในสว่นกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบดว้ย 

1. ข้าราชการ 

2. ลูกจ้างประจ า 

3. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

4. พนักงานราชการ 

5. ลูกจ้างช่ัวคราว 

6. ลูกจ้างโครงการ 

 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 

1. ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลักการ  

กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถงึความจ าเป็นพ้ืนฐานที่ต้องมีความพอมี พอกิน พอใช้ของบุคลากร 

โดยน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่พระราชทานนานกว่า 

๓๐ ปี เป็นแนวทางการด ารงชีวิต เพ่ือน าไปสู ่“ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อ

การปฏิบัตงิานในที่สุด 

 

นิยาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 

1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อืน่ เช่น การผลติและการบรโิภคที่อยูใ่นระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า

น้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย

ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 

4. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรองด้าน ความ

รอบคอมที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบวางแผนและความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
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5. เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนนิชีวิต 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัด

การเงิน ไมใ่ห้กระทบต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัตงิาน 

2. ด ารงตนดว้ยความพอเพียง ไมเ่บียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น 

3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จัดชุมชน มีความ

คิดเห็นรอบด้าน สามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่ากันการ

เปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่าง 

1. แบ่งรายได้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือการใช้จ่ายปกติ เพ่ือการออม เพ่ือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง 

จัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้สามารถค านวณรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ เพ่ือการใช้จ่าย

อย่างมีเหตุผล หลกีเลี่ยงการเป็นหนีส้นิที่ไม่จ าเป็น 

2. พึงร าลกึว่าความพอเพียงเป็นหลักการส าคัญในการปฏิบัตงิานซึ่งบุคลากรทุกระดับควรยึดถอื 

3. มีทักษะในการใช้เหตุผลในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีสติ และข่มใจตนเองไม่ให้ท าสิ่ง

ผิด 

4. ความพอเพียงไมใ่ช่เพียงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา แตเ่ป็นหลักการส าคัญที่จะปูองกันไม่ให้

ปัญหาหลายอย่างเกิดขึน้ อันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

 

2. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/ประสิทธิภาพ 

หลักการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับเร่ืองเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การตรงต่อเวลาซึ่งเป็นหัวใจ

ของกิจการทั้งปวง เป็นเครื่องแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มี

ระเบียบ   ไว้เนือ้เช่ือใจได้ 

 

นิยาม 

ตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุกๆ เร่ืองนับต้ังแต่เร่ืองกิจวัตร

ประจ าวันของตนเอง รวมถึงความตรงต่อเวลาในการท าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น การเข้าท างาน และ

เลกิงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลกิประชุมตรงเวลา การไปถงึที่นัดหมายตรงเวลา เป็นต้น 

แนวปฏิบัติ 
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1. ตรงต่อเวลา โดยเร่ิมงานก่อนหรอืตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เต็ม

ประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเมื่อเปรยีบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป 

2. ไมใ่ช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพ่ือท าอย่างอื่นที่มิใช่เพ่ือราชการ และไม่ใช้เวลาราชการ

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

3. ไมล่ะทิง้ ทอดทิ้งงานหรือท าให้เกิดความลา่ช้า 

4. พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นการ

ทุจรติชนิดหน่ึง 

ตัวอย่าง 

1. กรณีมีการจัดประชุม ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมด าเนนิการประชุมทันที เมื่อถึงก าหนดเวลา

ประชุม เพ่ือไมใ่ห้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาตรงเวลาต้องนั่งรอผู้ไม่ตรงเวลา 

2. ไมใ่ช่เวลาราชการไปในการปฏิบัตภิารกิจส่วนตัว 

3. มาปฏิบัติงานก่อนหรอืตรงเวลา และปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีผลงานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 

4. พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการตนเองให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่

จ ากัด 

 

3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักการ 

กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ

บรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจที่หน่ึง ลาภ ทรัพย์ 

และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ” ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เน่ืองจาก การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมจะท าให้องค์กรและประเทศชาติมีความ

เจริญก้าวหน้า 

นิยาม 

ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การ

จัดท าบรกิารสาธารณะ หรือการจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภคหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการด าเนนิการหรือ

การกระท าที่มีลักษณะเป็นการสง่เสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะ

ได้รับประโยชน์จากการด าเนนิการหรือการกระท าน้ัน(พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๑) 

ประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการ
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ปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหน่งที่ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม (ส านักงาน 

ก.พ.) 

 

แนวปฏิบัติ 

1. ต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์ของ

ประชาชนย่อมส าคัญก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ 

2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจากภาคเอกชน 

บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใด ๆ ที่มีมูลค่าไม่เกิน

สามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี 

3. เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผูปุ้วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรอืหน่วยงานเท่าน้ัน 

4. ไมน่ าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไมว่่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือ

ผู้มบีุญคุณสว่นตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ันหรือปฏิบัติ

ต่อบุคคลน้ันต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

5. ไมเ่รียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ

ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตหิน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตาม

ประเพณหีรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

ตัวอย่าง 

1. สั่งใช้ยาหรือการรักษาอย่างสมเหตุสมผล โดยปราศจากการค านึงถึงประโยชน์ สิ่งตอบแทน 

หรือการสนับสนุนใด ๆ 

2. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์ สิ่งของหรือการสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกินกว่าที่

กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

3. ไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการพิจารณาเพ่ือให้คุณหรือโทษแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้าง การสั่งใช้ยา เวชภัณฑ์หรอืผลติภัณฑ์สุขภาพ 

4. พึงร าลึกว่า แม้ผลประโยชน์ทับซ้อนบางอย่างจะยังไม่ถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมายชัดเจน 

แตส่ามารถปฏิเสธและหลกีเลี่ยงได้ด้วยการยึดมั่นไว้ซึ่งการมีสามัญส านึกแห่งคุณธรรม การรู้

ผิดชอบชั่วด ีรวมถึงความซื่อสัตย์ของตนเองและประเทศชาติ 

 

 

 



คู่มือ : การบริหารจัดการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัษฎา หน้า 24 

 

4.ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขได้เนน้ย้ า และให้ความส าคัญต่อการต่อตา้นการทุจริต คอรัปช่ัน รวมทั้งการ

ปูองกันไมใ่ห้คนไม่ดี มีอ านาจ และก่อความเดอืดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน 

นิยาม 

 ทุจริต หมายถึง การประพฤติช่ัว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์

เหลี่ยมหลอกลวงเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ ซึ่งการประพฤติช่ัวมี ๓ รูปแบบ ได้แก่ กายทุจริต วจีทุจริต และ

มโนทุจรติ 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่ที่บุคลากร

สาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า 

2. พึงส านึกว่าการทุจรติทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได ้การทุจริตเป็น

เร่ืองใหญ่เสมอ เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ปูองกันและด าเนินการตาม

ระเบียบทุกช่องทางที่มเีพ่ือหยุดย้ังการทุจรติ 

3. พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้เกิด

ความเสยีหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน 

4. พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการประชุม ไม่ว่า

เป็นทางการหรือไม ่รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกปูองผลประโยชน์ของ

ทางราชการอยู่เสมอ 

ตัวอย่าง  

1. ร่วมกันเฝูาระวัง ตรวจสอบ การกระท าผิด ทุจรติทุกรูปแบบ 

2. เมื่อพบเห็นการประพฤติผิด ทุจริตในการปฏิบัติงาน ต้องไม่เพิกเฉยหรือคิดว่าเป็นเร่ืองปกติที่

ท ามานาน จะต้องด าเนินการตามระเบียบหรือชอ่งทางที่มีอยูใ่นทันที 

 

5. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

 หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี จึงให้

ความส าคัญอย่างย่ิงในเร่ืองสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีในการดูแล

สุขภาพ เพ่ือให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข็มแข็ง สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
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 นิยาม 

 เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตน ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของ

ตนเอง ให้ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง 

 แนวปฏิบัติ 

1.  นอกจากมีหนา้ที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขย่อมถูก

คาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนได้ 

2. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การ

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหร่ี สุรา สิ่งเสพติด การมีพฤต

กรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีที่ดีงาม 

3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บปุวย เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่

เหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืกอย่างถูกต้อง 

4.  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บั งคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับ ช้ันต้องสนับสนุน

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มพีฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หนว่ยราชการอื่น 

  

ตัวอย่าง 

1. บุคลากรเป็นตัวอย่างของการมพีฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน เช่น การออกก าลัง

กาย การลดเลกิบุหร่ีหรอืสิ่งอันตรายต่อสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสมและจ าเป็น เป็นต้น 

2. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีวัฒนธรรมองค์กรและสถานที่ให้เอื้อต่อการเสริมสร้าง

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นได้ 

 

6. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรยีนรู้ 

 หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือ

ก่อให้เกิดสง่ใหม่ในการให้บรกิารประชาชน สง่ผลให้ประชาชนสุขภาพด ีมีระบบสุขภาพที่ย่ังยืน 

 นิยาม 

 สิ่งใหม่ หมายถึง การพัฒนากระบวนการท างาน ทั้งทางด้านบริการ งานด้านบริหาร หรืองาน

สนับสนุน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสูป่ระเทศที่มีรายได้สูง โดยการ “ท านอ้ย ได้มาก” เช่น การยกระดับขีดความสามารถ

ดา้นการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การบริการ

จัดการสมัยใหม่ที่พร้อมด าเนินการทั้งใน Phusical and Digital Platforms เป็นต้น 

 แนวปฏิบัติ 
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1. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู ้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทันยุคสมัยตอบสนองต่อ

ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 

2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอื่นอย่างเหมาะสม 

3. มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัตหิน้าที่ตามคุณภาพ

และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครง่ครัด และไมล่ะเมินจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 

5. ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพของ

ประชาชน ถอืเป็นหน้าที่บุคลกรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า 

6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นช่างสังเกต ต้ังค าถาม คิดวิเคราะห์ เพ่ือน ามาพัฒนางานของตน รวมทั้ง

พัฒนาทักษะที่ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ 

 

ตัวอย่าง 

1. บุคลากรทุกคนต้องใฝุหาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญในงานของตน 

ซึ่งจะส่งผลให้สามารถออกแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนางานของตนเองได้ 

2. มีการให้รางวัลเชิดชูความส าเจของบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ที่สามารถคิดสร้างสรรค์งาน/

นวัตกรรมที่เพ่ิมประสทิธิภาพการท างาน 

3. บุคลากรทุกคนต้องมีความกระตือรืนร้นในการคิดสร้างสรรค์/พัฒนางานใหม่ๆ โดยประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างาน 

4. บุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญของการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ มีการพัฒนางานเพ่ือประโยชน์

ต่อประชาชน 

7. เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ 

 หลักการ 

 ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนเป็นหลัก การ

ให้บรกิารจึงต้องยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายบุคลากรต้องมีจิต

บรกิาร รวมทั้งไม่ท าให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสยีช่ือเสยีงของราชการ 

 นิยาม 

 เข้าถงึ หมายความว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบรกิารได้โดยสะดวก 

 พ่ึงได ้หมายความว่า ประชาชนสามารถมอบความไว้วางใจในการรับบริการด้านสาธารณสุขจาก

หน่วยบรกิารสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งมคีวามพึงพอใจต่อการบริการ 

 ใส่ใจบริการ หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ไม่เลือกปฏิบัติ 

สามารถสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจในการรับบริการจากประชาชน 



คู่มือ : การบริหารจัดการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัษฎา หน้า 27 

 

 แนวปฏิบัติ 

1. พึงเอือ้เฟ้ือ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผูรั้บบริการ 

2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชนโดยใช้

หัวใจและยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง 

3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมและสิทธิ

มนุษยชนของผู้ปุวยและผู้เข้าบริการ 

4. ให้บรกิารและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่

เป็นธรรม ให้บรกิารโดยไมค่ านึงถึงถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง

กาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการ

เมืองอันไมข่ัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น หรือเป็นการ

เลอืกปฏิบัตทิี่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

ตัวอย่าง 

1. บุคลากรต้องร าลึกอยู่เสมอว่างานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการบ าบัดทุกข์ให้กับประชาชน 

ความเมตตา ความเข้าใจและการมีจติบรกิารเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ไม่สามารถละทิ้งได้ 

2. บุคลากรทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร การท าความเข้าใจ การเตรียมรับการ

เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของประชาชนเพ่ือคงความมีทัศนคติที่ดีในการท างานและ

หลกีเลี่ยงอคตทิั้งปวง 

 

8. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 

 หลักการ  

 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างจิตส านึกในการ

รักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและน าเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้จากการปฏิบัตงิาน 

 นิยาม 

 สิ่งแวดล้อม หมายรวมถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อ

ความรูส้กึนึกคิด และผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

  

แนวปฏิบัติงาน 

1. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความประหยัด

คุ้มค่า และไมฟุุ่มเฟือย 
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2. พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่างระมัดระวัง

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. บุคลากรและหน่วยงานของราชการกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษา

สิ่งแวดล้อม 

 4. ปฏิบัตติามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 

 ตัวอย่าง 

 1. เลอืกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 2. เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

 3. ใช้พลังงานและทรัพยากรของทางราชการอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 4. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวอย่างของการเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

9. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง 

 หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเน้นวัฒนธรรมการท างานแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณก์ารท างาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างของบุคลากร 

 นิยาม 

 รับฟังความเห็นต่าง หมายถึง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 สัมพันธภาพพ่ีน้อง หมายถึง ความรักใคร่ กลมเกลียว ความผูกพันฉันท์พ่ีน้อง เอื้อต่อบรรยากาศ

การท างานที่มีความปรองดอง 

 แนวปฏิบัติ 

1. พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขน้ัน มีความเป็นพ่ีน้องร่วมวิชาชีพและล้วนมีจุดมุ่ง

มายเดยีวกันคอืประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. พึงระลกึว่าความเห็นต่างน้ัน สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้เช่น ท าให้เกิดความรอบคอบ 

การมีส่วนร่วม และเกิดความคิดและวิธกีารใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน 

3. พึงระลกึว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กับฉันท์พ่ีน้องและความมุ่งหวังที่ดีต่อ

ประชาชน เป็นส่ิงที่เป็นวัฒนธรรมอันดขีองชาวสาธารณสุขมาชา้นาน ควรแก่การธ ารงรักษาไว้

พึงหลกีเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยา

วาจาไมสุ่ภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ หรือ 
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4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกข้อวิจารณ์และ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบด้วย

เหตุผล 

 

ตัวอย่าง 

1. บุคลากรต้องมีอัธยาศัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 

2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดกว้างมีใจเป็นธรรม ไมยึ่ดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

3. เมื่อเกิดข้อขัดแย้งให้แก้ปัญหาโดยยึดหลักความสามัคคีปรองดอง และความเป็นพ่ีน้อง 

ค านึงถึงการมีอุดมการณ์ร่วมกันในการท างานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน 

4. บุคลากรทุกคนต้องธ ารงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรี เพ่ือด ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ให้

ความขัดแย้งใด ๆ มาท าลาย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 100-103  

- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.๒๕๖๐ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

2. ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2560 

3. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 

4. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจรติกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 


